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SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KONTROLNEJ KOMISIE 

 

Termín konania: 9. 8. 2022 – 9.00-12.00 hodín 

Miesto konania: sídlo SHS James, Junácka 6, Bratislava, II. Poschodie, kancelária predsedu SHS 

James 

Prítomní členovia: Jiří Jeřábek – predseda komisie, Igor Koller, Vladimír Ceniga 

Ospravedlnení: Peter Frankovič 

Hostia: Anton Pacek – predseda SHS James 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1) Zahájenie 

2) Informácia o zmenách v legislatíve 

3) Plán práce kontrolnej komisie na II. polrok 2022 

4) Rozbor zápisnice z riadneho zasadnutia VZ SHS James zo dňa 23. 4. 2022 

5) Rôzne  

 

 

Ad 1) 

 

Zasadnutie komisie zahájil predseda Jiří Jeřábek, ktorý privítal všetkých prítomných. Ospravedlnil 

neprítomného P. Frankoviča, ktorý sa z časových dôvodov nemohol zúčastniť dnešného rokovania, ako 

bolo zrejmé už z emailovej komunikácie medzi členmi kontrolnej komisie.  

 

Predseda informoval prítomných o dôvodoch zmeny termínu zasadnutia komisie, ktoré bolo pôvodne 

plánované na máj/jún. K posunu došlo z osobných dôvodov na strane predsedu (sťahovanie, zdravotné 

dôvody), ďalšími dôvodmi boli nutnosť vypracovania analýzy návrhu novely zákona o športe 

a vypracovanie pripomienok k tomuto návrhu, v neposlednom rade v rámci efektivity posun tak, aby 

bolo možné naplánovať kontrolu dokladov za obdobie 1-6/2022 s istotou účtovného uzavretia aj  

6. mesiaca. 

 

Kontrolná komisia berie uvedené informácie na vedomie. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 3    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Ad 2) 

 

Predseda komisie informoval členov o najzásadnejšej plánovanej zmene v športovej legislatíve, ktorou 

je návrh novely zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. Predseda konštatoval, že ide o značne rozsiahlu 

úpravu zákona. V pripomienkovom konaní bolo v termínu (13. 7. 2022) cca 600 pripomienok nielen od 

športových zväzov, ale aj od právnych kancelárií a v neposlednom rade od niektorých verejnoprávnych 

inštitúcií vrátane ministerstiev. Predmetný návrh novely zákona vrátane súvisiacich príloh  tvorí ako 

príloha č. 1 súčasť tejto zápisnice, pre úplnosť prílohu č. 2 tvorí aj pripomienky, ktoré k dokumentu 

vypracoval spoločne s ďalšími osobami (právnici, ekonómovia) predseda komisie. 

 

Predseda informoval, že predmetný návrh novely zákona obsahuje zásadné zmeny pre fungovanie 

a financovanie športu a športových organizácií na Slovensku. Podľa názoru odborníkov sa v danom 
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prípade nejedná o novelu zákona, ale o úplne nový zákon, ktorému nepredchádzala potrebná rozsiahla 

diskusia širokej odbornej verejnosti. Návrh novely zákona obsahuje síce aj niekoľko pozitívnych zmien, 

napriek tomu prevažujú negatívne návrhy zmien, v čom sa zhoduje prevažní väčšina odborníkov.   

V súčasnosti nie sú k dispozícii nové informácie o aktuálnom stavu veci. Akonáhle budú tieto 

informácie k dispozícii, predseda komisie ich rozošle členom. 

 

Kontrolná komisia berie uvedené informácie na vedomie. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 3    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

V rámci tohto bodu komisia aj riešila znova presný výklad termínu „konflikt záujmov“ v zmysle zákona 

o športe. Výklady príslušných ustanovení sú rôzne a nejednoznačné. Vladimír Ceniga navrhol, aby 

predseda komisie overil na MŠVVaŠ, prípadne u Hlavnej kontrolórky športu SR, aký právny názor je pre 

danú problematiku záväzný z pohľadu verejnoprávnych inštitúcií. Predpokladaný termín predloženia 

stanoviska je do 31. 8. 2022 

 

Úloha:   overiť na MŠVVaŠ, prípadne u Hlavnej kontrolórky športu SR, aký právny názor je pre 

danú problematiku záväzný z pohľadu verejnoprávnych inštitúcií 

Riešiteľ: Jiří Jeřábek 

Termín: do 31. 8. 2022 

 

Ad 3) 

 

Komisia riešila v úvode tohto bodu termín ďalšieho zasadnutia kontrolnej komisie. Predseda navrhuje 

september s ohľadom na súvisiace okolnosti (ostatné povinnosti členov komisie, dovolenky, apod.). 

Igor Koller navrhol, že je dôležité, aby sa ďalšieho zasadnutia komisie zúčastnil aj pán Frankovič, pre 

ktorého je doprava do Bratislavy najzložitejšia, nakoľko dochádza zo Spišskej Novej Vsi. Na tomto sa 

členovia komisie jednoznačne zhodli. Prítomní členovia po overení svojich časových možností navrhujú 

ďalšie stretnutie komisie v týždni od 5. 9. do 9.9. 2022 opäť v sídle SHS James v Bratislave. Predseda 

komisie overí časové možnosti v danom termíne u pána Frankoviča, a bude následne ostatných členov 

komisie informovať o novom termíne s tým, že všetci prítomní sú v danom termíne pripravení plne 

rešpektovať konkrétny termín vyhovujúci pánovi Frankovičovi. 

 

Ďalej komisia požiadal prizvaného predsedu SHS James, aby komisii predložil prehľad všetkých 

výdavkov SHS James za obdobie od 01 do 06/2022. Predseda SHS James uviedol, že do konca budúceho 

týždňa (21. 8. 2022) zašle komisii tento prehľad, navyše za obdobie 01 – 07/2022. Komisia na základe 

zaslaného prehľadu vyšpecifikuje položky, ku ktorým si od predsedu SHS James vyžiada podrobné 

podklady, ktoré budú fyzicky predložené na septembrovom zasadnutí kontrolnej komisie. 

 

Uznesenie: 

 

Kontrolná komisia schválila postup kontroly výdavkov SHS James za obdobie 01-07/2022. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 3    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Úloha:   zaslať členom komisie prehľad všetkých výdavkov SHS James za obdobie od 01 do 

07/2022 

Riešiteľ: Anton Pacek 

Termín: do 21. 8. 2022 
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Ad 4) 

 

Komisia sa zaoberala informáciami, ktoré zazneli na zasadnutí VZ SHS James dňa 30. 4. 2022. Predseda 

komisie oznámil, že závažné sú najmä informácie, ktoré na zasadnutí VZ SHS James uviedol p. Repčík, 

ktoré sa týkajú klubu La Skala. Predseda komisie informoval, že tieto informácie naznačujú 

nekorektnosť a nešportovosť činnosti uvedeného klubu vrátane možného porušovania zákonov 

a interných predpisov SHS James, je tak nutné sa nimi zaoberať podrobne. Komisia o vzniknutej situácii 

diskutovala a na základe záverov tejto diskusie predseda komisie navrhol nasledujúci postup: 

I. predseda komisie vyzve písomne p. Repčíka, aby bezodkladne doložil všetky dostupné dôkazy 

na obhajobu svojich vyjadrení, ktoré prezentoval na zasadnutí VZ SHS James dňa 30. 4. 2022 – 

podrobne sú tieto vyjadrenia uvedené v zápisnici z predmetného VZ SHS James 

II. po doručení požadovaných podkladov kontrolná komisia vyhodnotí predložené podklady 

III. po vyhodnotení podkladov vykoná kontrolná komisia v súlade s internými predpismi SHS 

James a v súlade s § 13 a § 14 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení kontrolnú 

činnosť v klubu La Skala za účelom overenia doručených informácií a skutočného stavu vecí. 

Predmetom kontrolnej činnosti bude: 

a. overenie oprávnenosti registrácie členov klubu so zameraním na maloletých 

športovcov 

b. overenie spolupráce klubu so športovými odborníkmi 

c. preukázanie návštevnosti športových podujatí 

 

Uznesenie: 

 

Kontrolná komisia súhlasí s navrhnutým postupom v prípade informácií p. Repčíka na zasadnutí VZ 

SHS James dňa 30. 4. 2022 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 3    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Úloha:   zaslať p. Repčíkovi písomnú výzvu na bezodkladné doloženie všetkých dostupných 

dôkazov na obhajobu vyjadrení, ktoré menovaný prezentoval na zasadnutí VZ SHS 

James dňa 30. 4. 2022 

Riešiteľ: Jiří Jeřábek 

Termín: do 15. 8. 2022 

 

 

Ad 5) 

 

V bode rôzne nebol predložený žiadny bod na prerokovanie. 

 

 

Vypracoval: 

 

Jiří Jeřábek, MBA – predseda kontrolnej komisie 

 

Dňa: 10. 8. 2022 

 

Prílohy: 

 

1 x návrh novely zákona o športe vrátane súvisiacich príloh 

1 x analýza niektorých zásadných pripomienok k návrh novely zákona o športe 

 


